
Skogsturism
- ett inspirationwebbinarium

Naturturism kan beskrivas som aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är 
i centrum. Intresset för och omsättningen inom naturturismen växer snabbt och kommer att fortsätta växa, särskilt 
under pågående pandemi. Behovet av natur som besökaren upplever som autentisk, unik och exklusiv efterfrågas i allt 
större utsträckning. I detta inspiratonswebbinarium vill vi specifikt lyfta fram skogen som miljö för den form av 
entreprenörskap vi kallar naturturism. Din skog är just autentisk, unik och exklusiv - i den kan många människor 
finna de rogivande upplevelser som idag efterfrågas i ett alltmer krävande och uppskruvat samhälle!

Skogen finns överallt omkring oss. Många äger skog, de och alla andra människor har en relation till denna för landet 
dominerande naturtyp. Skogsägare har idag inga problem med efterfrågan på skogsråvara. Värre kan det sägas vara 
med lönsamheten i det rådande skogsbruket som dessutom har svårigheter att skapa sysselsättning på landsbygden. 
Kanske finns lönsamheten att finna i ett så kallat mångbruk där turismen ger avkastning tack vare alla de mervärden 
en skog kan erbjuda? Och går det att utvinna träråvara på ett lönsamt sätt utan att äventyra dessa mervärden? Vi har 
samlat några av Sveriges mest innovativa entreprenörer inom skogsturism och de kommer att dela med sig av sina 
berättelser och erfarenheter avseende affärsidéer, utveckling av produkter och tjänster, samt förstås den mycket höga 
livskvalité som man själv kan skapa med ett ekologiskt hållbart skogsturism-företagande!

Programmet för dagen:

12:45 Incheckning öppnas 

13:00 Webbinarium öppnas/Mervärdesskogsbruket - Tobias Nilsson, Nortälje Naturcentrum

13:15 Dagens ämne och agenda- Malin von Essen, moderator

13:30 Skogsbruksspaning med fokus på lönsamhet - Leif Öster, Dalagård och Skogens Mångbruk

13:55 PAUS

14:05 Besök i Tivedens gammelskog - Jessica Sannö, Ösjönäs

14:35 Besök i Holavedens övergångsbygd - Ulrika Krynitz & Håkan Strotz, Urnatur

15:00 PAUS

15:10 Turismspaning från ytterskärgården - David Kvart, Fejan Outdoor

15:35-16:30 Avslutande paneldiskussion - samtliga av dagens föredragshållare

Vi har bjudit in några av Sveriges mest innovativa skogsägare och företagare inom  
naturturism för att presentera sina verksamheter i ett kostnadsfritt inspirations-
webbinarium för skogsägare. Vi kommer att utgå ifrån vår studio i Roslagen och 
göra ett svep över landet för att besöka tre företag som verkar för och av skogens 

mervärden, och på så vis bidrar till en levande landsbygd. Äger du skog med ännu 
outforskad potential avseende turism? Då är detta ett tillfälle för dig att inspireras!

13:00-17:00, mån 14 dec



David Kvart vår lokala förmåga, på plats i vår Studio i Roslagen! Han är tv-producenten 
och entrepenören som blev delägare i en kajakuthyrning och förvandlade det till Fejan 
Outdoor, Sveriges idag mest kända glamping (glamorös camping)! David har jobbat med 
marknadsföring och storytelling under hela sin karriär, och kombinerar sitt tänk kring att 
berätta och förpacka berättelser, med sitt företagande ute i Roslagens ytterskärgård. Hans 
roll i detta webbinarium är att ge sin berättelse om Fejan och utifrån sina visioner ge sin 
syn på skogens potential avseende turism. www.fejanoutdoor.se

Jessica Sannö driver, med gammelskogen som hem, affärsidé och passion 
aktivitets- och boendeanläggningen Ösjönäs tillsammans med sin stora familj. 
Anläggningen är omgiven av Tivedens Nationalpark och erbjuder upplevelser som 
turridning, paddling och höghöjdsbana. Jessica är engagerad i föreningen Skogens 
Mångbruk sedan föreningen startades och skogstalesperson i Naturturismföretagen. 
Hon är en av drivkrafterna bakom den hyggesfria zonen i Tiveden (över 2000 ha) och 
utvecklar samtidigt den biologiska mångfalden i sin egen skog. Vårt besök på Ösjönäs 
kommer att ge oss massvis av inspiration på många områden - Jessicas engagemang i 
skogens mervärden är både brett och väl förankrat i kunskap! www.osjonas.se

Håkan Strotz och Ulrika Krynitz är jägmästare respektive skogsekolog 
som för 25 år sedan köpte en liten gård i södra Östergötland, i Holavedens 
övergångsbygd. Sedan 2007 driver de ekoturismföretaget Urnatur, Håkan är 
även engagerad i föreningen Skogens Mångbruk. I företaget Urnatur är turism 
motorn för att finansiera olika naturvårdsinsatser på gården, samtidigt är det 
just den vackra naturen som lockar besökarna. Det är inte ovanligt att man 
köper en gård och finansierar köpet genom att avverka skog, andra köper en 
gård för att förhindra att skogen avverkas - hur kan det vara lönsamt? Det är en 
av frågorna vi hoppas att Ulrika och Håkan kan svara på. www.urnatur.se

Leif Öster har jobbat i stora delar av sitt liv med skogsbruk men även med och turism. 
I botten är han kommunikatör med en bakgrund som skribent och informationschef i 
olika företag, driver numer en småskalig konferensanläggning på sin skogsfastighet i 
Avesta kommun. Leif är mångårig krönikör i tidningen LAND Skogsbruk och var expert 
i den nyligen lämnade Skogsutredningen. Han sitter med i programrådet för nationell 
skogsprogram samt i skogsstyrelsens sektorsråd och var med och bildade föreningen 
Skogens Mångbruk. I Landsbygdsnätverkets tidigare arbetsgrupp för naturturism var Leif 
ordförande och i vår webbinarium kommer han att ge oss en spaning på områden som 
skogens roll i naturturismen och lönsamhet inom skogsförvaltning. www.dalagard.eu

Anmälan och detaljer
Anmälan sker genom att skicka e-post till tobias@norrtaljenaturcentrum.se. Inför 
webbinariet skickar vi sedan ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det 
digitala mötesverktyget Zoom. Projektledare Tobias Nilsson går även att nå på tel: 
070-999 63 25.

OBS! Webbinariet är kostnadsfritt men du kan stötta vår erksamhet genom att bidra 
med en frivillig deltagaravgift! Bankgiro: 5338-3774 eller Swish: 123 263 0952
Märk betalningen Skogsturism, tack för ditt bidrag!

Malin von Essen är webbinariets moderator arbetar även som facilitator och frilans-
skribent i sitt eget företag Malin von Essen AB, och med fokus på frågor som rör natur-
resurser. Under senaste året har hon bland annat varit engagerad som facilitator i 
nationella skogsprogrammet och flera av de regionala skogsprogrammen. Hon är 
jägmästare och journalist och har 25 års yrkeserfarenhet av kommunikationsfrågor i roller 
som forskningsredaktör, kommunikationschef och processledare. www.malinvonessen.se


